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Inleiding

Computers en computertechnologie spelen een steeds grotere rol in ons leven.
De westerse samenleving digitaliseert in rap tempo. In plaats van elkaar op te
bellen ‘appen’ we elkaar steeds vaker. We kopen geen treinkaartjes meer aan
het loket, maar checken met een ov-chipcard in bij de toegangspoortjes. Als we
belastingaangifte willen doen, vullen we geen formulieren meer in, maar gaan
we naar de website van de Belastingdienst en loggen in met een DigiD-code.
Contant geld zien we steeds minder; we betalen met een betaalkaart en niet
zelden ‘contactloos’.

Deze ontwikkeling brengt ons gemak, maar kent ook een schaduwzijde.
Want met de opkomst van computertechnologie zijn er ook nieuwe vormen van
criminaliteit ontstaan: cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Samen
noemen we die twee: digitale criminaliteit of, zoals de wetgever doet, computer-
criminaliteit. Daarover gaat dit boek, maar dit boek gaat ook over de maatschap-
pelijke context, sociale mechanismen en de wet- en regelgeving die worden
gebruikt om met die nieuwe vormen van criminaliteit om te gaan. Het onderwerp
wordt aldus afwisselend belicht vanuit een klassiek juridisch, rechtssociologisch,
criminologisch en rechtsfilosofisch perspectief. De opbouw van dit boek is als
volgt.

Het eerste hoofdstuk geeft enkele achtergrondschetsen bij de navolgende
hoofdstukken. Het begint met een beknopte schets van de ontstaansgeschiedenis
van het internet, eerst volgens klassieke lijnen en later vanuit een meer
beschouwend, sociologisch perspectief. Daarna volgt een algemene rechtssocio-
logische inleiding op het thema ‘strafrechtspleging op internet’ aan de hand
van het begrip sociale controle. Vervolgens worden enkele algemene verande-
ringen in criminaliteit die (mogelijk) samengaan met digitalisering geschetst.
Tot slot plaatst dit hoofdstuk computercriminaliteit in een breder maatschappelijk
perspectief.

Het tweede hoofdstuk behandelt diverse basisbegrippen en -concepten die
van belang zijn voor het thema van dit boek, zoals: computer, computersysteem,
geautomatiseerd werk, gegevens, informatiesysteem, cyberspace, cyber security,
magic circle, (virtuele) computercriminaliteit, cybercrime, digitale criminaliteit,

13


